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Exquisidesa a l’Espai Lliure
CRÒNICA ‘L’encarregat’, de Xicu Masó, brilla amb un magnífic elenc

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Les obres de Harold Pinter són com 
la pluja fina. Primer sembla que no 
et mulles i, al final, sempre acabes 
calat fins als ossos d’un teatre que no 
provoca mai indiferència. Una bona 
mostra d’això és l’excel·lent versió 
de L’encarregat que ha estrenat Xicu 
Masó a l’Espai Lliure. Va ser el primer 
èxit comercial del Nobel britànic, fa 
més de cinc dècades, i com assegura 
Masó, amb tota la raó, no pot ser més 
actual la seva àcida reflexió sobre la 
mesquinesa a què pot conduir la mi-
sèria, econòmica i moral.
 Pinter és un dramaturg, diguem, 
juganer. Ningú s’escapa del repte 
que planteja en totes les seves obres: 
ni el director que les ha de posar en 

escena, ni els actors que les han d’in-
terpretar ni el públic a qui van diri-
gides. I això que L’encarregat és de les 
que transcorren sense grans tram-
pes en el camí. És, en aparença, una 
història senzilla. Un individu de qui 
poca cosa sabem acull al baix del seu 
immoble, ple de trastos vells, un in-
digent a qui va conèixer la nit an-
terior després d’una baralla en un 
bar. Semblen congeniar i el captai-
re, fins i tot, rep la proposta de que-
dar-se com l’encarregat, el porter, 
de la casa. Un dia després es presen-
ta el germà de l’amfitrió. La relació 
entre els tres anirà per camins in-
esperats en un crescendo marcat per 
una tensió inquietant, pròpia del 
millor thriller.
 Masó és un gran coneixedor del 

teatre de Pinter i cuida fins al mínim 
detall el treball dels seus tres intèr-
prets. Pocs dramaturgs com aquest 
demanen, exigeixen, ser represen-
tats per actors de primera. Albert Pé-
rez (l’indigent), Carles Martínez (l’in-
dividu que l’acull) i Marc Rodríguez 
(el germà propietari de l’immoble) 
responen al repte de manera extra-
ordinària amb un treball mesurat, 
primmirat, en què compten cada 
gest i cada paraula.

MONÒLEG COMMOVEDOR / Martínez, 
per exemple, despatxa un monòleg 
impressionant quan recorda com 
va ser sotmès a electroxoc, una terà-
pia que l’ha convertit en una perso-
na desvalguda, poc comunicativa i 
amb obsessions que no poden ser 

més absurdes. Viu així sota el man-
tell protector del seu germà. L’actor 
de Terrassa emociona des de la mà-
xima contenció amb una gestuali-
tat i una modulació en el to de veu 
sorprenents.
 Els tres actors contribueixen a 
fer possible que L’encarregat avanci 
amb pas decidit en una tragicomè-

dia d’un humor tan negre que con-
gela el somriure i en la qual l’autor 
juga sempre amb l’espectador. El 
desenllaç de la història així ho re-
vela, perquè qui semblava la vícti-
ma s’acaba convertint en el dolent 
de la pel·lícula. Ni en aquesta qües-
tió resulta complaent el genial dra-
maturg britànic. H

33 Marc Rodríguez i Albert Pérez, a terra, en l’obra de Harold Pinter.

ROS RIBAS

Dol en la 
poesia per 
la mort de 
Joan Vergés

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

L’acte al Palau Robert que la Ins-
titució de les Lletres Catalanes 
(ILC) havia concebut com un llu-
minós homenatge a Joan Ver-
gés, el poeta de la Nova Cançó, 
a qui han musicat artistes com 
Toti Soler, Maria del Mar Bonet, 
Ovidi Montllor i Joan Manuel 
Serrat, es va convertir trista-
ment, dilluns passat, en un ines-
perat adéu, protagonitzat pels 
seus versos, a l’escriptor català, 
mort aquest mateix matí als 84 
anys; un comiat que es va repe-
tir ahir, ja en la vetlla i la poste-
rior missa, a la barcelonina ba-
sílica del Pi.        
 Del 1958 és Soledat de paisat-
ges, el primer poemari de Vergés 
(Barcelona, 1928), que va arribar a 
exercir la Medicina i va rebre pre-
mis com el Joan Salvat-Papasseit 
(1965) amb El gos (on va mostrar 
un registre més irònic i sarcàstic), 
el Carles Riba (1968) amb La vida 
nova i el Ribas i Carreras dels Re-
cull de Blanes (1986) amb el més 
líric Com un bosc silenciós. Un poeta 
«de la vida», com el va definir ahir 
el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, que va viure moments 
de silenci poètic durant les dè-
cades dels 70 i els 80, tot i que la 
seva veu es va mantenir present 
en l’imaginari català a través de 
nombrosos cantautors, fins i tot 
els de generacions més joves, com 
Quimi Portet i Marc Parrot. La ILC 
el va acomiadar amb aquests ver-
sos seus: La Poesia és a la vora / Ara 
no sé si riu o plora. H

POETA DE LA CANÇÓ

Un assassí a l’Apolo
3Víctor Conde dirigeix ‘La ratonera’, intriga detectivesca d’Agatha Christie

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

V
uit personatges i un cadà-
ver tancats en una mansió 
victoriana. ¿Qui és l’assas-
sí? ¿Hi haurà més víctimes? 

La intriga ja fa ¡62 anys! que atrapa el 
públic de Londres. Tot un rècord en 
l’escena mundial: més de 25.000 
funcions ininterrompudes. És La ra-
tera (The mousetrap), clàssic d’Agatha 
Christie que arriba el dimecres 5 de 
març al Teatre Apolo en una adapta-
ció de Víctor Conde, que ja va estre-
nar l’obra el 2010 a Madrid amb un 
altre repartiment. En la nova pro-
ducció són Santi Ibáñez, Mariona 
Ribas, Ferran Carvajal, Aleix Rengel, 
Xavier Beltran, Isabel Rocatti, Anna 
Gras-Carreño i Joan Amargós els que 
es fiquen en la pell d’uns personat-
ges amb moltes ombres i un crim 
per resoldre. 
 «Com tots els personatges de 
l’autora, aquests també amaguen  
passats foscos. Enfrontats a un fet 
dramàtic, treuen la seva verdade-
ra personalitat, el millor i el pitjor 
d’ells», explica el director barceloní. 
Qualsevol pot ser l’assassí, i aquí és 
on entra en joc l’espectador, detec-
tiu per un dia. 
 La platea segueix les pistes i es 
munta la seva pel·lícula. «A l’es-
pectador li resulta molt divertit se-
guir tots els fils i especular. S’enga-
nya a si mateix, capgira les coses», 
assegura el director, que ha bus-
cat ser fidel al món clàssic i romàn-
tic de la gran dama del crim però 
donant-li una forma contemporà-
nia. La música i els efectes juguen 
un paper dramàtic destacat en un 
muntatge que ha optat per la llen-

gua castellana per arribar a un pú-
blic més ampli. 
 Conde –que va ser director resi-
dent a Espanya del musical Los mi-
serables– destaca que Christie tenia 
la virtut de «disfressar d’entreteni-
ment coses molt serioses». Al mis-
teri s’hi sumen la ironia, el cinisme 
i aquell humor britànic que dispara 
el somriure fins i tot en situacions 
tràgiques. Hi ha soterrat un to de co-
mèdia que s’accentua amb el perfil 
còmic d’alguns dels personatges.
 
JOC DE SOSPITES / Estrenada al West 
End el 1952, l’obra està ambientada 
als anys 40. L’acció transcorre a la ca-
sa d’hostes Monkswell Manor, pro-
pietat del jove matrimoni Ralston 
(Rengel i Ribas), que queda aïllada 
per la neu amb cinc inquilins a dins. 
L’inexpert sergent Trotter arriba in-
formant que hi ha un assassí que 
ronda molt a prop, i es disparen la 
tensió i les sospites. 
  El mateix guió de criatures atra-
pades en un espai amb algun cadà-
ver es repeteix en moltes altres ficci-
ons de Christie, la majoria trasllada-
des al cine. Succeïa als passadissos 
de l’Orient Express i a la riba del Nil, 
per exemple. Però hi ha a La rato-
nera, informa Conde, un fet insòlit 
que permet que públic d’arreu del 
món disfruti amb el joc detectivesc 
que planteja. L’autora va firmar una 
clàusula segons la qual no es podia 
portar a la pantalla mentre es repre-
sentés als teatres. Ja fa sis dècades 
que està en cartell i els espectadors, 
majoritàriament, compleixen una 
altra clàusula crucial no escrita. No 
revelar el misteri. Així ha de ser tam-
bé a Barcelona. H

ESTRENA D’UN CLÀSSIC DEL MISTERI

33 Aleix Rengel, Mariona Ribas i Ferran Carvajal, en una foto promocional.
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